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Betreft: Verzoekschrift 1321/2012 ingediend door Oisin Jones-Dillon (Ierse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van nationaliteit door Maltese 
banken

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beweert bewijzen aangeleverd te hebben bij de Commissie en de Maltese autoriteiten 
die aantonen dat Maltese banken zich schuldig maken aan discriminatie op grond van 
nationaliteit, omdat zij doorgaan met handelswijzen die stammen uit de tijd dat Malta nog niet 
tot de EU was toegetreden. Hij verklaart dat het uitleenbeleid van de banken bijvoorbeeld 
afhangt van het feit of de begunstigde Maltees is. Hij zou graag zien dat deze kwestie 
besproken wordt in de Commissie verzoekschriften.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Indiener verwijst naar gesprekken op Facebook waarbij niet-Maltese burgers beschreven 
welke moeilijkheden zij ondervonden bij het aanvragen van een lening of kredietkaart bij 
Maltese banken. Indiener hekelt Maltese banken die stellen dat ze “niet te maken willen 
krijgen met een niet-betaald saldo mocht de niet-Maltese consument bij beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst beslissen om Malta te verlaten”. Indiener beschuldigt de Maltese 
nationale autoriteiten en financiële instellingen e r v a n  de bepalingen van de 
Antiwitwasrichtlijn 2005/60/EG te gebruiken als voorwendsel om deposito's te eisen van niet-
Maltese consumenten die krediet aanvragen.

Indiener verwijst, op een nogal chaotische manier, naar verschillende bronnen, zoals 
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Facebook, fragmenten van een website voor Britse expats, Maltese kranten, evenals naar zijn 
eerdere correspondentie met de diensten van de Europese Commissie, Maltese autoriteiten, de 
afdeling consumentenklachten van de Malta FSA (autoriteit financiële diensten van Malta), de 
vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Malta en het EU-informatiecentrum in 
Malta. Het is onmogelijk uit het verzoekschrift op te maken welke maatregelen van de 
Maltese autoriteiten een inbreuk op de EU-wetgeving zouden hebben gevormd. 

Indiener verschaft geen informatie over welke maatregelen van de Maltese autoriteiten een 
inbreuk op de EU-wetgeving zouden hebben gevormd.

Zoals de Commissie al in haar antwoorden op eerdere brieven van indiener stelde, kunnen 
enkel maatregelen zoals wetten of administratieve praktijken die aan een lidstaat kunnen 
worden toegerekend, worden beschouwd als beperkingen die onder het Verdrag verboden zijn 
en door de Commissie in vraag worden gesteld. Bovendien valt de voorziening van financiële 
diensten niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op 
de interne markt, die ingaat op de verschillen in behandeling door dienstverrichters op basis 
van de nationaliteit of verblijfplaats van de consument. Bijgevolg zijn particuliere bedrijven, 
zoals banken, vrij om te beslissen aan wie en onder welke voorwaarden zij hun diensten, 
overeenkomstig de algemene antidiscriminatiewetgeving, aanbieden. In dit opzicht moet 
echter worden opgemerkt dat de Commissie in mei 2013 een richtlijn heeft voorgesteld die 
alle burgers het recht zou bieden op een basisbankrekening, ongeacht hun financiële situatie.  

Uit hoofde van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten 
kredietinstellingen verplicht een klantenonderzoek (“customer due diligence”) uitvoeren 
wanneer ze een zakelijke relatie aangaan. Overeenkomstig artikel 8, lid 1 van die richtlijn 
omvat dit onderzoek het identificeren en verifiëren van de identiteit van de cliënt en, in 
voorkomend geval, van de uiteindelijke begunstigde, het inwinnen van informatie over het 
doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, en het verrichten van een voortdurende 
controle op de relatie. 

Instellingen kunnen de omvang van klantenonderzoeken bepalen op basis van de 
risicogevoeligheid. Risico's kunnen naargelang de verblijfplaats verschillen en daarom hangen 
klantenonderzoeksmaatregelen ook van de verblijfplaats af.  Richtlijn 2005/60/EG staat echter 
niet toe dat financiële instellingen in de regel en zonder beoordeling van elk afzonderlijk 
geval een deposito van niet-Maltese burgers eisen.

Wanneer banken een krediet willen verlenen, moeten zij de kredietwaardigheid van hun cliënt 
beoordelen. Uit hoofde van artikel 8 van de Richtlijn Consumentenkrediet (Richtlijn 
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de 
Raad) is de kredietgever verplicht de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen op 
basis van toereikende informatie die, in voorkomend geval, is verkregen van de consument 
en, waar nodig, op basis van een raadpleging van het desbetreffende gegevensbestand.

Uit hoofde van artikel 9, lid 2 van de Richtlijn Consumentenkrediet is de kredietgever, indien 
de afwijzing van de kredietaanvraag gebaseerd is op de raadpleging van een gegevensbestand, 
verplicht de consument onverwijld en kosteloos in kennis te stellen van het resultaat van deze 
raadpleging en van de in het geraadpleegde gegevensbestand opgenomen inlichtingen.
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In zijn eerdere correspondentie met de diensten van de Commissie liet indiener na 
bijzonderheden van zijn zaak te verstrekken en werd hem aangeraden om zich in geval van 
een handelsgeschil met een bank te richten tot de afdeling consumentenklachten van de 
autoriteit financiële diensten van Malta (Malta FSA). De verantwoordelijke 
consumentenklachten bij de Malta FSA liet de diensten van de Commissie weten dat indiener 
niet op zijn vraag heeft geantwoord, waardoor er abrupt een einde kwam aan een eventuele 
dialoog. 

Conclusie

Indiener verschafte de Commissie onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of de 
Maltese autoriteiten handelen op een wijze die als inbreuk op de EU-wetgeving kan worden 
beschouwd.

Voor zover het hier om een geïsoleerd geval van een afzonderlijke bank gaat, wordt indiener 
aangeraden zich tot de bevoegde nationale autoriteiten te wenden.  


